
ذا األمر أو ذه اجلناية اليت جنوها وهي أيضا إشارة إىل العلة وهي أيضا تفيد التعميم يعين كل من 

أي يبدلون أيش؟ اإليصاء،  )) على الذين يبدلونه ((؛ وقوله:  بدل مبا هو مؤمتن عليه فإنه عليه اإلمث

اجلملة هذه مجلة تعليلية ال حمل له من اإلعراب  )) إن اهللا سميع عليم ((؛ مث قال:  يبدلون اإليصاء

املوصي،  : مسيع لوصية : مسيع عليم بعضهم وزع هذه االمسني فقال ؛ وكيف نقول يف وفائدا التهديد

؟ وزع االمسني على املوصي وعلى املبدل فقال مسيع لوصيته  فما رأيكم يف هذا عليم بتبديل املبدل نعم

دي أن األوىل أن جتعل العموم ألن الوصية قد ال تكون مسموعة قد تكون ؛ وعن عليم بتبديل املبدل

؛ وكذلك التغيري تغيري الوصي هل  مكتوبة تكتبه املوصي قد يكتبها بيده فال تسمع فيكون متعلقها العلم

؟ قد يكون بالصوت قد يقول ألسنة خذ يا فالن عشرين ألف وهو  هو يعين ال يكون إال بغري الصوت

لعشرة آالف  فيكون مصوتا بصوت يسمع فالصواب أن هذين االمسني عائدان إىل معه أوصي 

؟ نقول وجهه ظاهر ألن املوصي قد حييف  ؛ فإذا قال قائل ما وجه تعلق العلم باملوصي الوصي واملوصي

دام ؛ أي نعم األصل هو التعميم ما ، فيكون مهددا بعلم اهللا ؟ بعلم اهللا يف وصيته فيكون مهددا مباذا

إن اهللا سميع  ((:  وقوله )) إن اهللا سميع عليم (( . أن التعليل تعقب مجال أو أحكام هذا هو األصل

؛ أما السميع فيتعلق جبميع األصوات كل األصوات رفيعها  وجل هذان امسان من أمساء اهللا عز )) عليم

؛ وقد تقدم لنا  وعلى يسمعه، ما من صوت وإن خفي إال واهللا جل  ، املفهوم وغري املفهوم وخافضها

( قالت  )) قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها ((أن عائشة رضي اهللا عنها ملا نزل قوله تعاىل: 

تبارك الذي وسع سمعه األصوات واهللا إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها واهللا جل 

 ) ل الرسول صلى اهللا عليه وسلموعلى من فوق سبع سماوات يسمع كالم هذه المرأة التي تجاد

؛ وسبق لنا أن السمع ينقسم إىل قسمني: مسع إدراك،  ؛ ففي هذا دليل على إحاطة مسع اهللا بكل شيء

، وتأييد وجمرد اإلدراك واإلحاطة ال حتذير وال  ؟ حتذير ؟ ثالثة أقسام ؛ ومسع اإلدراك كم ومسع اإلجابة



 عليم (( :؛ وقوله أي جميبه )) إن ربي لسميع الدعاء ((تعاىل: ؛ وأما مسع اإلجابة فإنه يف قوله  تأييد

: قال السفاريين رمحه اهللا ؛ نعم فات اهللا، من أو سع ما سكونالعلم من أوسع ما يكون تعلقا من ص ))

؛ اهللا تعاىل  ؛ يعين من الواجب واجلائز واملستحيل كل شيء " والكالم قد تعلقا بكل شيء والعلم" 

؟ نعم يعلم ما يتعلق بذاته وصفاته  ؛ يعلم الواجب مثل أيش ويعلم اجلائز ويعلم املستحيليعلم الواجب 

؛ ويعلم اجلائز ما يتعلق باملخلوقات املمكنات يعين كل املخلوقات من  وما جيب له من صفات الكمال

هذا  )) لفسدتالو كان فيهما آلهة إال اهللا  ((؛ ويعلم املستحيل مثل قوله تعاىل:  قسم املمكن اجلائز

مستحيل؛ مستحيل أن يكون يف السموات واألرض آهلة سوى اهللا ومع ذلك أخرب اهللا بأنه لو كان 

إن اهللا  ((وقوله:  . لفسدتا إىل غري ذلك مما أخرب اهللا به عن األمور اليت ال ميكن أن تقع مستحيلة

ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما  ((وجل كما يتعلق يف الظاهر يتعلق بالباطن  علم اهللا عز )) سميع عليم

فإذا آمنت بأن اهللا تعاىل  )) واعلموا أن اهللا يعلم ما في أنفسكم فاحذروه )) (( نوسوس به نفسه

حيث أمرك وال حني حميط علمه بكل شيء أوجب لك ذلك متام اخلشية منه واخلوف وأن ال يفقدك 

الفرق أنه يكون خبري  الشيخ :م واخلبري؟ ما الفرق بني العلي السائل :  . جيدك حني حيث اك نعم

شيخ قولك يف سؤالك صح أو ال جوابه نعم هذا  السائل :  بواطنم يف اليعلالو ظواهر األمور  يكون يف

أو ال ؟ إذا   الشيخ : ؟ إذا قلت أو ال نقول نعم هذا صحيح  السائل : أيش هو؟  الشيخ : صحيح؟

نعم قصده ما هو نعم ال إذا قلت هل  ، ال ال  الشيخ : قال اإلنسان أو ال جناوب نعم يعين نعم ال ؟

))  إن اهللا سميع عليم ((  السائل : ، نعم الشيخ :؟  شيخ السائل :  . ؟ نعم لألول هذا كذا أو ال

 السائل :أمشل لكل ما يسمعه اهللا . ، أحسن نقول لكل صوت ألنه  ال  الشيخ : ؟ مسموع مسيع لكل

؛ يصري هذا حتصيل احلاصل ألننا لو قلنا مسيع  ال الشيخ :، لكل مسموع ؟  يقولون مسيع لكل مسموع

 نعم الشيخ :؟  يسمع كل شيء السائل : ؛نا مسيع ملا يسمع فيكون لكل مسموع ملكل مسموع معناه 



أيه ما فيه صوت  الشيخ :؛  صوت إال يسمع اهللاما يف  السائل :؛  ال ال أن نقول لكل صوت أحسن

فمن خاف من  ((قال:   حنن قلنا هذه أحسن )) (( إن اهللا سميع عليمنعم يقول:  ؛ إال يسمعه اهللا

نقول يف من كما قلنا يف  )) فمن خاف ((قوله:  )) موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فال إثم عليه

 فأصلح )) ((؛ وقوله:  األول أا شرطية خاف فعل ماضي مبين على الفتح يف حمل اجلزم فعل الشرط

 )) فال إثم عليه ((الطالب : ،  ؟ ال خطأ صحيح  الشيخ : ، صحيحالطالب : ؛  جواب الشرط

اجلنف امليل عن  )) جنفا ((؛ وقوله:  معطوفة على خاف))  فأصلح )) (( فال إثم عليه ((اجلواب 

أي فعل صاحلا وليس املعىن أصلح  )) فأصلح بينهم ((؛  امليل عن قصد )) أو إثما ((؛  غري قصد

ول ؟ صاحل كما تق الشقاق ألنه قد ال يكون هناك الشقاق لكن أصلح مبعىن حول األمر إىل شيء أيش

ولكن هكذا قال بعض املفسرين لكن هذا  يعين فأصلح الوصية أصلحت الكسر وأصلحت العيب نعم

تدل على أن املراد بذلك  )) فأصلح بينهم ((القول وإن كان وجيها من بعض الوجوه لكن كلمة 

أي فال  )) فال إثم عليه ((؛ وقوله:  إصالح الشقاق بينهم إذ أن البينية ال تكون إال بني الشيئني نعم

مجلة  )) إن اهللا غفور رحيم ؛ (( )) فمن بدله بعد ما سمعه ((عقوبة وهذا كاملستثىن من قوله تعاىل: 

فمن ))  فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم ((وجل:  تعليلية للحكم يقول اهللا عز

وحينئذ أصلح الشك أن املراد  خاف من موص تشمل اخلوف منه يف حياته إنك ختاف أن يقع يف إمث

إىل اآلن ما وقع الشقاق إذا كانت املسألة من اإلنسان إىل  ا ضد الفساد ال إصالح الشقاق ألنه

يت صقال أو  ىن تكتب وصية قلت تفضل أوصاملوصي مثال قال جاء طلبك رجل مريض وقال أريد أ

؛ إن كان الرجل جاهال فهو  ؟ اجلنف أو اإلمث لبنيت فالنة خبمس مايل خبمس مايل هنا اخلبث من أيش

؟  ؛ إذا كان جاهال أعلمه وأقول هذا ال حيل لك نعدل الوصية فهمتم ، وإن كان عاملا فهو إمث جنف

إذا كان عاملا أنصحه وأعظه وأخوفه باهللا ألن بعض الناس والعياذ باهللا إذا كان الورثة عصبة ابن عم 



 لبناته مثال أو ما أشبه ذلك نعم والسيما بينه وبينهم شيء من العداوة جتده حيرص على إنه حيصل ماله

هذا ما جيوز  يا رجالجيوز هذا حرام فيوصي للبنات بالوقف يقول وقفت بييت على بنايت نقول  هذا ما

وعيال  نيب نصل األقارب وضعيفاتتوقف بيتك على بيتك بعد موتك هذه وصية للوارث قال هذا 

، نصلحه نصلح بينهم نقول هذا شيء ال جيوز وجيب أن تغري  ماذا نقول له؟ نصلح نصلح ما عمي

بعد موت ه ؛ أما إذا كانت الوصية خاف موص جنفا حبيث يكون ذلك من بعد موت ؟ نعم واضح

معناها أزال الشقاق بأنه  )) أصلح ((؛ فحينئذ تكون  عطل على وصيته فإذا هي خمالفة للشرعاملوصي 

ا ميكن ؟ يقول ال ما ميكن والورثة يقولون ال م إذا أراد أن يغريه واملوصى له قد علم أيش يقول موصى له

يصاحل فيحصل الشقاق بينهم فإذا أصلح بينهم ورد األمر إىل نصام وإىل ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية 

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما  ((تبني لنا اآلن أن اآلية الثانية كاالستثناء من اآلية األوىل  ؛ فال إمث عليه

الطالب : ؟  )) فال إثم عليه ((ملاذا مل يقل :  )) فال إثم عليه ((وقوله:  )) إثمه على الذين يبدلونه

إن  ((؛ مث قال:  ألا نافية للجنس والنافية للجنس هنا أعم يعم القليل والكثري الشيخ :،  نافية للجنس

((كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين قال:   )) اهللا غفور رحيم

: أن الوصية للوالدين واألقربني فرض على من ترك  وائد هذه اآلية الكرميةمن ف ؛ إىل آخره )) واألقربين

لكن هذه اآلية خصصت بآيات املواريث كما أن الورثة  )) (( حقا على المتقين؟  ماال كثريا نعم تؤخذ

ومن فوائد اآلية:   ) ال وصية لوارث (من هؤالء فال وصية هلم؛ لقول النيب عليه الصالة والسالم: 

إن قوله معترب ولكنه مقيد مبا إذا   )) إذا حضر أحدكم الموت ((اعتبار قول من حضره املوت لقوله: 

كان يعي ما يقول أما إذا كان ال يعي ما يقول فليس مبعترب؛ واملوتى خيتلفون منهم من يعي إىل أن 

ة حقا يف مال ومن فوائد اآلية الكرمية: أن للقراب . تقتضي روحه ومنهم من يرحل وال حيس بشيء

 واألقربين ((: اعتبار األقرب فاألقرب لقوله:  ومنها ؛ )) الوصية للوالدين واألقربين ((اإلنسان لقوله: 



ومنها: تأكيد حكم هذه  . : أن الوصية هنا ليست مقيدة جبزء معني بل هي باملعروف ؛ ومنها ))

 ((؛ لقوله:  وجل هو املنفذ ألحكامه هللا عزومن فوائد اآلية أيضا: أن املتقي  . )) حقا ((الوصية بقوله: 

ما تفيد هذا لكنه تفيد جواز الوصية عند حضور األجل وإال يف احلزن الشك    )) حقا على المتقين

معناه إنه البد أن يفعل هذا ظاهر واهللا أعلم ما هو ؛ أي حتضري  بن عمر ألنه يسمى ماأا يف حديث ا

  الشيخ : ؟ قال يف هذه اآلية ختصيص السنة بالقرآن بعض العلماء السائل : ؛ بالزم يف هذا الوقت

ألن احلديث  ما يصلح الشيخ :جيوز  الطالب :  نسخ القرآن بالسنة الشيخ : ؛ ؛ ال يصح القران بالسنة

لكن يرد لو صرفنا اآلية   السائل : ؛ الناسخ هو اآلية اليت نسخت, هذا مبني للناسخ وليس هو الناسخ 

لكن  الشيخ :نقول معىن اآلية هذه (( كتب عليكم )) ما تنسخ  صف ما ترك أزواجكم ))(( ولكم ن

تلك حدود اهللا ومن يتعد  ((املواريث قال من بعد وصية وقال هي  )) من بعد وصية ((ملا قال: 

فلما قال من بعد وصية وقال هذه حمددة علم أن الوصية لغري هؤالء وإال لكانت الوصية  )) حدود اهللا

طيب هلم  الشيخ :؟  من بعد وصية هلم ولغريهم السائل : وإال لكانت هذه األنصبة غري حمددة ؛

ولغريهم لكن لو أوصى هلم لزاد على هذه احلدود، لو أوصى مثال للزوج لزادت على النصف لزاد على 

ال ال يبني الشك أنه  الشيخ :إذن ما احلاجة إىل  السائل : )) تلك حدود اهللا ((لنصف واهللا يقول: ا

يبني للناس يعين بني لنا عليه الصالة والسالم أن هذه الفرائض خصصتها آية الوصية ما نسختها ما 

حلديث ناسخ للقرآن ، والصحيح أنه مبني مثلوا ذا يعين بعض األصوليني مثلوا ذا بأن هذا ا نسخت

 السائل : والصواب أنه ليس ناسخ حىت لو فرض أنه هو املستقل فليس مناسب ألنه خمصص فقط .

هذا موضوع  أعماله خارج عنفالوصية  وتوصية اآلن قبل امل )) من بعد وصية ((شيخ قال اهللا : 

؟ بعد موته فإذا يكون  واملرياث الشيخ :؛  بعد موته  السائل : ؟ الوصية مىت تثبت الشيخ :؟  خارج

ألنك تريدها؛ املهم على كل حال احلديث هذا بعض العلماء يقول إنه دليل على نسخ  فالوصية عار 



؟ من باب التخصيص مث على  بل هو من باب القرآن بالسنة ولكنه ليس بصحيح أوال إنه ليس بنسخ

الوصية أطلقت يف اآلية وقيدا قوله: شيخ  السائل : ؛ فرض أنه نسخ فهو مبني للناسخ وليس بناسخ

مقيد له أن  )) بالمعروف ((نعم هذا صحيح الوصية هنا مطلقة لكن قوله:  الشيخ : باملعروف؟

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما  ((ومن فوائد اآلية   . املعروف ما عرفه الشرع وما جرى به العرف نعم

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه  ((طيب يقول: ) ) إثمه على الذين يبدلونه إن اهللا سميع عليم

: أن من فعل اخلري مث غري  يستفاد من هذه اآلية الكرمية )) على الذين يبدلونه إن اهللا سميع عليم

: أن من  ومن فوائد اآلية الكرمية )) فإنما إثمه على الذين يبدلونه ((:  ؛ لقوله بعده كتب له ما أراد

بل من باب أوىل أنه لو  ويؤخذ من هذا )) بعد ما سمعه (( عليه لقوله: بدل الوصية جهال فال إمث

موىل على , تصرف يف الوصية تصرفا خطأ ويعتقد أنه على صواب فإنه ال ضمان عليه ألنه موىل 

ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي  . التصرف فيها فإذا أخطأ فال ضمان إذا مل يكن هنالك تفريط أو تعدي

فيجب أن يعمل بوصية املوصي على  )) فإنما إثمه على الذين يبدلونه ((؛ لقوله:  يةتغيري الوص

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  . ، إال ما سيأيت إن شاء اهللا يف اآليات اليت بعدها حسب ما أوصى

األثر، ، والعليم ؛ وما تضمناه من صفة واحلكم أيضا الذي هو  امسني من أمساء اهللا ومها: السميع

 . ؛ والعليم كذلك اسم والعلم صفة وكونه يعلم هو األثر فالسميع اسم والسمع صفة وكونه يسمع أثر

 ((: إحاطة اهللا عزوجل بكل أعمال اخللق ألا ذكرت عقب التهديد يف قوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية

؟  أن اهللا تعاىل يسمع سعد وهذا يدل على )) فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه

: الرد على القدرية والرد على اجلربية، ففيها رد على القدرية ورد على اجلربية؛  ومن فوائد ها . ويعلم

اجلربية يقولون إن اإلنسان جمرب على عمله وال قدرة له وال اختيار وهؤالء أنكروا حكمة اهللا عزوجل ألننا 

حكمة األمر والنهي وصار من فعل ما أمر به ومن ترك ما ي عنه إذا قلنا ذا القول بالباطل انتفت 



؛ ألن اجلميع كاآللة ما عندهم قدرة وال اختيار وال شيء؛  لة؛ السبب؟ اآل ليس أهال للمدح وال للذم

وكذلك أبطلوا حكمة اهللا تعاىل يف اجلزاء ألنه جيزي احملسن وهو غري حمسن يف الواقع ويثيب العاصي وهو 

 هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ((يب العاصي وهو غري عاص ث، جيازي العاصي ؟ أي ي غري عاصي

.  جزاك اهللا خرياالطالب : طيب أنا على كل حال قلتها على سبقة لسان لكن ملا رأيت .  نعم ))

هذا وجه الرد على اجلربية فأضاف  )) فمن بدله ((أقول فيها رد على اجلربية يف قوله: طيب  الشيخ :

فيها رد على القدرية الذين يقولون إن اإلنسان مستقل بعمله وال ))  فمن بدله ((التبديل إىل اإلنسان 

القدرية، الطالب : تتعلق به إرادة اهللا وال خلق اهللا، ما هي عليه القدرة وال اإلرادة وال اخللق قول من؟ 

رون العلم والكتابة أيضا يقولون إن أفعال العباد غري معلومة هللا وال ؛ وغالم ينك قدريةال الشيخ :

؟ هؤالء الغالة الذين خرجوا يف زمن ابن عمر وقالوا: إن األمر أنف مستأنف ما   مكتوبة عندهم أفهمتم

ر ؛ وجه الداللة من هذه اآلية على الد كان اهللا يعلم شيئا مما نفعله إال إذ وقع علمه بعد رؤيته أو مسعه

ا القدرية بالعلم و ناظر " من السلف قال:  ، العلم اهللا وقد قال الشايف وغريه ؟ أنه أثبت العلم عليهم

؛ القدرية املقتصدون منهم والذين استقر "  ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا

،  وتعاىل ال يشاءها وال خيلقهامذهبهم عليه هم الذين يقولون إن اهللا يعلم أفعال العباد لكنه سبحانه 

؛ فقالوا هلم السلف ناظرهم بالعلم إن قالوا إن اهللا يعلم خصموا إن قالوا إن  إنه يعلمها ومكتوبة عنده

وإذا قالوا إنه يعلم لكن ما اهللا ما يعلم كفروا أما إذا قالوا إن اهللا ال يعلم فكفرهم واضح بتكذيبهم القرآن 

؟ نقول هذه األشياء هل وقعت على خالف معلومه أو على وفق  مونخيلقها وال يقدرها كيف خيص

ألنه إن قالوا على خالف معلومه معناه ما علم؛  ؟ سيقولون على وفق معلومه ه؟ ماذا يقولون معلوم

دا على اجلربية ؛ فاحلاصل أن يف اآلية ر  فإذا كانت على وفق معلومه فلزم أن تكون مرادة له وإال ملا وقع

والحظوا أن القدرية واجلربية كال منهم غال يف جانب من جوانب القدر؛ والوسط  ية نعموعلى القدر 



واخلري ألهل السنة واجلماعة كما تعرفون يثبتون هللا العلم والكتابة واملشيئة ويش بعد؟ واخللق؛ املشيئة هي 

نيا ومنكم من يريد منكم من يريد الد ((؛ كما يثبتون لإلنسان أيضا إرادة  اإلرادة؛ واملشيئة واخللق

فمن  ((مث قال اهللا تعاىل:   )) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا ((ويثبت أيضا لإلنسان مشيئة ))  اآلخرة

هذه اآلية استثناء  )) خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فال إثم عليه إن اهللا غفور رحيم

اإلمث عمن أصلح يف الوصية إذا حصل جنف أو فيستفاد منها نفي أو رفع ))  فإنما إثمه ((من قوله: 

ويستفاد منه: أنه  . ؛ والفرق بينهما سبق يف التفسري اجلنف اخلطأ من غري قصد واإلمث خطأ بقصد إمث

؛  قد يعرب بنفي اإلمث دفعا لتومهه وإن كان األمر يف نفسه واجبا وهذه الفائدة ينفيكم يف كثري من املسائل

أو نفي اجلناح دفعا عن تومهه وإن كان الشيء أمرا واجبا وهذا أقول إنه ينفعكم أنه قد يعرب بنفي اإلمث 

؛ لكن نفى اإلمث  ؟ واجب ؛ فاإلصالح عندما خياف جنفا أو إمثا أيش حكمه يف هذا املكان ويف غريه

ويرجع األمر إىل  )) ال إثم عليه ((فكأنه قال:  )) فمن بدله بعد ما سمع ((الذي أثبت يف قوله: 

إن الصفا والمروة من شعائر اهللا فمن حج  ((له األول وهو أن اإلصالح واجب؛ ونظريه فيما سبق أص

هذا لنفي اإلمث الذي نفي اجلناح املتوهم من  )) البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما

ناح أن وإذا ضربتم في األرض فليس عليكم ج ((؛ ومثله قوله تعاىل:  ؟ بني الصفا واملروة الطواف

، إما واجب أو سنة مؤكدة على  ؟ واجب مع أن قصر الصالة للمسافر حكمه تقصروا من الصالة ))

 ويستفاد من هذه اآلية الكرمية رأي اجلمهور ومع ذلك نفى عنه اإلمث دفعا لتوهم اإلمث يف قصر الصالة .

، واجب من دليل آخر ما  آخرولكنه واجب من دليل جائز ؟  : أن تغيري الوصية لدفع اإلمث جائز أو ال

ال جوز؛ الطالب : ؟  ؛ طيب تغيري الوصية مبا هو أفضل ال لدرء اإلمث ما حكمه هو من هذه اآلية

؟ فيه خالف بني أهل العلم منهم من قال ال جيوز، ال جيوز أن تغري الوصية مبا  ما تقولون فيه الشيخ :

ومل يستثين إال ما وقع يف اإلمث فيبقى األمر ))  عهفمن بدله بعد ما سم ((هو أفضل لعموم قوله تعاىل: 



، بل جيوز تغيريها إىل  ؛ وقال بعض أهل العلم بل جيوز تغيريه إىل ما هو أفضل على ما هو عليه ال يغري

وجل وكل ما كان أقرب فإنه أحب إىل  ما هو أفضل وذلك ألن الغرض من الوصية التقرب إىل اهللا عز

، مث إنه يكون يف  قد خيفى عليه ما هو األفضل وما هو األرجح املوصي بشراهللا وأنفع ملوصي أيضا و 

نعم وحنن  الشيخ :،  بلىالطالب : ؟  وقت ما األفضل غري ما األفضل يف وقت آخر أليس كذلك

أدركنا ما نسمعه من الناس أنه فيما سبق من أحب األشياء إىل الفقراء أن يطبخ هلم الطعام واللحم 

، وقال هؤالء الذين أجازوا تغيري الوصية  اآلن الدراهم أحب إليهم ومشاريع أخرى أنفعويأكلون لكن 

جل ر إىل ما هو أفضل قالوا إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أجاز تغيري النذر مع وجوبه ملا هو أفضل فال

اهنا صل ه( الذي جاء إليه وقال إين نذرت إن فتح اهللا عليك مكة أن أصلي يف بيت املقدس قال 

شأنك ( قال  أو كالم هذا معناه نعم )فأعاد عليه قال صل هاهنا فأعاد الثالثة فقال اصنع ما شئت 

؛ والذي أرى يف هذه املسألة أنه  فهذا دليل على تغيري الشيء إىل ما هو أفضل)  إذا، قال شأنك إذا

و كانت الوصية على أوالده إذا كانت الوصية يف معني فإنه ال جيوز تغيريه لتعلق حق املعني ا كما ل

لتعلق  ؟ ، وقف على أوالده فإنه ال جيوز أن يغري ملاذا ، أو مثال وقفة مثال، الوصية ألوالده وال وارث له

حق الغري املعني به أما إذا كان على غري معني كما لو كان على املساجد فرأينا أن اجلهاد أن صرفه 

يضطرون إىل إنقاذهم من  فأصاب املسلمني مصابا نعم ملساجد، على ا للجهاد أوىل صرفناه للجهاد

؛ املهم أن الذي نرى يف هذه املسألة أمنا ال يف الوصية وال  اجلوع  والعري إذا صرفها إىل هذا أفضل وأوىل

؛ أما  يف الوقف أمنا كان على معني فإنه ال يغري إىل غريه لتعلق حق املعني به ؛ شخص معني كيف غريه

جهة فالفقراء واملساجد وطبع الكتب وما أشبه ذلك فإنه ال حرج أن يصرف إىل ما هو إذا كان على 

إن   السائل :نعم؟  الشيخ :إن كان دارا يا شيخ؟  السائل :  ؛ أفضل ألنه أنفع للموصي واملوقف وأصلح

ملسجد ال مسألة يعين إذا رأى ا السائل :؛  كل واحد سواء دار أو غري دار الشيخ :كان دارا أو ما ؟ 



نعم ذلك املسجد لو تعطل مثال ورحل الناس عن حملته فال حرج أن يبيعه وينقله إىل   الشيخ : ينط  ؟

كيف  السائل : وكذلك الدار لغرض على غري معني ؛ الشيخ :؟  والدار كذلك السائل :؛  مكان آخر

من يغريها  السائل : اعتبار األفضل نعم )) فأصلح بينهم ((جييب عليه إن قوله:  الشيخ :جييب عليه ؟ 

؛  أقارب؛ ألن الوصية البد فيها من وصي فإن مل يكن وصي خاص فالويل العام  غريه الويلي الشيخ : ؟

إىل هذا فإنه جيب على احلاكم  صلإذا مل ي الشيخ :؟  قد يكون ال حيسن معرفة األمور السائل :

وقاف العام هكذا أما اخلاصة فشأنه ما تتغري أما األوقاف الشرعي أن يضم إليه أمني عادل ما ختل لأل

العامة البد إذا كان الوقف ناظر عليها الوقف أو الوصية إذا كان إما لعدم قوته أو لعدم أمانته فإنه يضم 

؛ وما  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: الغفور والرحيم  ؛ إليه من يقوم باألمر

؛  ومن فوائد اآلية: فضيلة اإلصالح . )) فإن اهللا غفور رحيم ((لقوله:  مناه من وصف وحكم نعمتض

حيث إن اإلصالح اآلن صار فيه اخلري وهو درء اإلمث عن املوصي وإزالة  )) فأصلح بينهم ((لقوله: 

 إن اهللا غفور رحيمفأصلح بينهم فال إثم عليه  ((؛ لقوله:  العداوة والشحناء بني املوصى إليه والورثة

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما   ((قال اهللا تعاىل:   ؟ . مث نبدأ الدرس اجلديد اآلن ))

أوال اخلطاب للنداء تقدم أنه يدل على تنبيه املخاطب  )) كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

؛ ثانيا تعليق هذا  فكأنه يقول انتبه )) يا أيها الذين ((:  ؛ وهلذا وجه إليه بالنداء ألمر ذي شأن

 ؛ وثانيا: أن هذا من مقتضى اإلميان يدل على فيه ثالث فوائد؛ أوال: اإلغراء باالنتساب بوصف اإلميان

يا  ((؛ أم وجه كونه مفيدا لإلغراء فألن مناداة اإلنسان ذا الوصف  ؛ وثالث: أن تركه نقص يف اإلميان

؛ وهلذا لو قلت يا رجل افعل هكذا  تستلزم حثهم على هذا الشيء بسبب إميام )) أيها الذين آمنوا

؛ أما كونه  هذا السبب أنه يفيد اإلغراءانتفى وصف الرجولة على فعله وكأنك إذا مل تفعله  هذا يغنيك

لو  ؛ وأما كونه نقصا فيما يفيد أنه مقتضى اإلميان فألنه وجه إىل املؤمنني فكان ذلك مقتضى إميام



ختلف فألنه ملا خص به للمؤمن علم أنه من صفاته وإذا فاتت امتثال اإلميان أو فات شيء منها صار 

أي  )) كتب عليكم ((؛  إذا نفرض من هذا إىل أن الصيام مما يعتىن به ويؤمت به ؛ ذلك نقصا يف اإلميان

 )) ((كتب عليكم الصيامهذه نائب الفاعل ))  الصيام ((؛  فرض والذي فرضه هو اهللا سبحانه وتعاىل

 إني نذرت للرحمن صوم ((: اإلمساك ومنه قوله تعاىل:  ؛ والصيام يف اللغة فهو نائب الفاعل املرفوع

: التعبد  أما يف الشرع فإنه ))؛ فلن أكلم اليوم إنسيا ((:  ؟ إمساكا عن الكالم بدليل قوهلا يعين ا))

كما كتب على  : ((؛ وقوله رات من طلوع الفجر إىل غروب الشمسهللا سبحانه وتعاىل برتك املفط

الكاف هذه حرف جر فتفيد التشبيه ولكنه تشبيه للكتابة بالكتابة وليس  )) الذين من قبلكم

 وهذا أعين التشبيه بالفعل دون من وقع عليه الفعل هذا أمر مطرد )) كما كتب ((للمكتوب باملكتوب 

؟ للرؤية  التشبيه هنا للرؤية وال للمرئي باملرئي ) ترون القمر ليلة البدرإنكم سترون ربكم كما  (؛ 

نقول هنا  كما كتب )) ((؛ فقوله:  بالرؤية ألن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إىل املصدر

هنا  ماككتابته؛ وهلذا نقول  ؟ بالكتابة بالكتابة أي ؟ املكتوب باملكتوب وال الكتابة بالكتابة تشبيه

؟ من األمم السابقة، يعم  من من )) على الذين من قبلكم ((؛ وقوله:  امسا موصوال س مصدريةولي

 اليهود والنصارى ومن قبلهم كلهم كتب عليهم الصيام ولكنه ال يلزم أن يكون كصيامنا يف الوقت والزمن

الفائدة األوىل: التسلية هذا التشبيه فيه فائدتان لنا؛ ))  كما كتب على الذين من قبلكم ((؛ وقوله: 

وأثقاال ذا الصوم السيما  صاالوالتأسي مبن سبق حىت ال تقول هذه األمة إن اهللا سبحانه وتعاىل محلنا آ

يف أيام الصيف فيقال اطمئنوا يف األمر كنتم مسبوقني به والشك أن اإلنسان إذا ذكر له من شاركه يف 

ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب  ((ىل: أمر شاق فإنه يهون عليه ودليل ذلك قوله تعا

؛ بل هنا يف الدنيا إذا اشرتك الناس يف العذاب هان  يعين لن ينفعكم اشرتاككم يف العذاب )) مشتركون



أسلي       وما يبكون مثل أخي لكن عليهم وهلذا قالت خنساء يف رثاء أخيها صخر:                  

  النفس عنه بالتأسي 

  على إخوانهم لقتلت نفس   ال كثرة الباكين حولي    ولو

   أسلي النفس عنه بالتأسي  وما يبكون مثل أخي ولكن  

فهؤالء يف النار ما ينفعون االشرتاك يف العذاب أن يهون عليهم ؛ كذلك هنا ملا ذكر اهللا أنه فرض علينا 

محلنا ما مل حتمل األمم السابقة هذه أنه فرض على من قبلنا حىت نطمئن وال نقول إننا الصيام بني 

الفائدة الثانية لنا يف ذكر كتابته على من سبقنا: بيان أن هذه األمة كملت هلا الفضائل كما   واحدة؛

يرتك طعامه  ؛ و الريب أن الصيام هللا عزوجل من أعظم الفضائل أن اإلنسان كملت األمم السابقة

ل ومن أجل هذا اختص اهللا ثوام لنفسه اختصه لنفسه وشهوته وشرابه اشهى ما يكون إليه هللا عزوج

(كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إال الصوم فإنه لي وأنا فقال: 

نعم هذا من نعمة اهللا علينا ألنه ملا فرض اهللا علينا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) 

وأيضا يتأسى بذلك ما دام أن هذا مفروض على غرينا فهو  لسالمة ؛بني أنه قد فرض على من سبقنا ا

  ؛ اآلن الناس   مهني علينا


